
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ Comfort Luxe Tech

ЖИНАҚТАМА 

ШАНАҚ ТҮС 

Ең жоғары қуаты, а.к./кВт/айн/мин
Ең жоғары қуаты, а.к./кВт/айн/мин

Қозғалтқыш түрі 

Жетек түрі 
Алдыңғы аспа 
Артқы аспа 

Берілістер қорабы 

Жұмыс көлемі см³

Ұзындығы х ені х биіктігі, мм 

Клиренсі (мм)
Дөңгелек базасы (мм)

Жанармай багының көлемі (л)

Отын шығыны, аралас цикл л/100 км

Жабдықталған массасы (кг)

1998
қатарлы, 4 цилиндрлі турбиналық айдауышымен  

166/226 (5500)

8-сатылы автоматты, Aisin
алдыңғы

тəуелсіз, көп тұтқалы 
тəуелсіз, McPherson түрлі

2890
190

70
1920 2005

380 (1900-3300)

4865 / 1948 / 1695

8,5

18 390 0002.0Т 2WD 8АТ

2.0Т 4WD 8АТ

толық 

8,9

Құлпырған көк Атомдық сұр Жұлдызды сұр 

Аспандай көк Терең қара Құлпырған ақ

19 590 000 20 990 000



СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ

СЫРТҚЫ КӨРНС 

ИНТЕРЬЕР

ҚАУПСЗДК

ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАБДЫҚ 

МУЛЬТИМЕДИА

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ

Жарықдиодты бұрылыс көрсеткіштері 
Жарықдиодты динамикалық бұрылыс көрсеткіштері 
Бүйірлік терезелердің күміс əрлеуі
Бүйірлік терезелердің қара əрлеуі
R20 жеңіл қорытпалы дискілер

 R21 жеңіл қорытпалы дискілер

Бетпе-бет соқтығысу туралы ескерту жүйесі (FCW)
Автоматты тежеу жүйесі (AEB)
Қозғалыс жолағынан шығу туралы ескерту жүйесі (LDW)
Жол қатарында сақтау жүйесі (LCS)
«Кептеліс» жағдайында қозғалыс көмекшісі (TJA) 
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі (BSW)
Жаяу жүргіншілерді анықтаған кезде электрондық тежеу жүйесі 
Бүйірлік қауіпсіздік қалқалары

Рульден басқарылатын круиз-контроль 
Рульден басқарылатын бейімделетін круиз-контроль 
Артқа жүрген кезде сыртқы айналарды еңкейту бұрышын автоматты түрде өзгерту 
Бас жарықты автоматты түрде басқару жүйесі (HBA)
Смартфонның сымсыз зарядтау құрылғысы 
R18 болат қосалқы дөңгелегі
R19 болат қосалқы дөңгелегі

Екі қабатты алдыңғы бүйірлік əйнектер
Салонның фондық жарығы (64 түсті)
Бақылау тақтасының 9,2 дисплейіне жолданатын артқы көрініс бейне ағыны 
Жүргізушінің 6 бағытта электр жетекпен реттелетін эргономикалық орындығы
Жүргізушінің 8 бағытта электр жетекпен реттелетін эргономикалық орындығы
Жүргізуші орындығының бүйірлік тіреуін 2 бағытта электр жетекпен реттегіш
Жүргізуші орындығының бүйірлік тіреуін 4 бағытта электр жетекпен реттегіш
Жүргізуші орындығына оңай қол жеткізу функциясы 
Жүргізуші орнын баптаудың екі позициялы жады (кресло, бүйірлік айналар) 
Жолаушының 4 бағытта механикалық түрде реттелетін эргономикалық орындығы
Жолаушының 4 бағытта электр жетекпен реттелетін эргономикалық орындығы
Жолаушы орындығының бүйірлік тіреуін 4 бағытта электр жетекпен реттегіш
Алдыңғы орындықтардың (жастығының/арқалығының) желдеткіші
Жүксалғыш есігінң сенсорлы басқарылуы 

Жарық диодты шамдар 
Бас жарықты кешіктіріп өшіруді бағдарламалау функциясы (Follow me home) 
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары 
Жарықдиодты габарит шамдары
Автоматты жылжытылатын (алдыңғы есіктер) жəне жарықтандыруы бар жасырын есік тұтқалары 
Артқы спойлер 

Сыртқы көрін
 Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)

Артқы есіктегі жоғарғы қосымша жарықдиодты стоп-сигнал

Тежеу күшін бөлудің электрондық жүйесі (EBD)
Электрондық бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESP)  
Электрондық іліністі басқару жүйесі (TCS)  
Электрондық шұғыл тежеу жүйесі (BA)  
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)  
Энергияны сіңіріп алатын руль бағаны
Фронталды алдыңғы қауіпсіздік жастықтары

Қауіпсізді

Бүйірлік алдыңғы қауіпсіздік жастықтары

Капоттың пневматикалық тіреулері  
Алдыңғы əйнектің электр жылытқышы  
Рульдің электрмеханикалық бұғатталуы
Жоғары көтерілген кезде көмектесетін электрондық жүйе (HHC)  
Еңістен түсуге көмектесетін электрондық жүйе (HDC) 
Автокөлікті автоматты түрде ұстап тұру жүйесі  
Аударылудан қорғау жүйесі (ROM) 
Электрондық тұрақ тежегіші
Кедергіге дейінгі қашықтықты көрсететін жəне дыбыстық хабарлау функциясы 
бар тұраққа қою ассистенті (4 артқы / 2 алдыңғы датчик)
Айналаны шолу камерасы
Қашықтан басқару жəне ыңғайлы қолжетімділік функциялары бар ақылды (SMART) кілт
Сыртқы артқы көрініс айналарының электрреттегіші жəне жылытқышы  
Сыртқы артқы көрініс айналарын жинау механизмінің электр жетегі  
Жарық датчигі
Жаңбыр датчигі
Ауаны иондау функциясы бар 2 аймақтық климат-бақылау  

Функционалды жабдық 

  

Смартфонмен синхрондау жүйесі
Шуды азайту функциясы бар Hands Free жүйесі
Мультимедиалық ойын-сауық орталығын басқарудың 12,3 сенсорлы дисплейі  
Дауыспен басқару жүйесі

Интерьер

Мультимедиа

4 көп функциялы USB ағытпа (алдында 2 / артта 2)

  

Мултимедианы басқару мүмкіндігі бар көп функциялы руь  
Түрлі-түсті (3,5"/ 9,2" / 10,25") дисплейлер кешені бар борттық компьютер
Аспаптар тақтасының металл ендірмелері бар, тігіспен өңделген жұмсақ қаптамасы 
Күнқағарлардағы жеке айналар
Антибликті қаптауы жəне күңгірттенуі бар артқы көрініс айнасы  
Кіріктірілген бейнетіркегіш (720p)
Орталық консольдегі стақанқойғыштар (2 дана)  
Сақтауға арналған боксы бар алдыңғы шынтақ таянышы
Эко-былғарымен қапталған жəне айқындағыш тігіспен өңделген есіктердің жұмсақ аралас əрлеуі  
Есікті ашуға арналған хромдалған тұтқалар
Алдында жəне артында бір рет басу арқылы жəне қашықтан басқарылатын электр əйнеккөтергіштері
Орындықтардың Nappa былғарымен аралас қапталуы  
Алдыңғы орындықтардың арқалықтарындағы органайзерлер  
Алдыңғы орындықтардың (жастығының/арқалығының) жылытқышы  
Екінші қатардағы орындықтардың бұрышы бойынша реттелетін арқалығы
Екінші қатардағы орындықтардың жылытқышы
Жарақат қауіпсіз демпфирлік механизмі бар екінші қатардағы реттелетін екі бас сүйегіші
Екінші қатардағы жолаушылар үшін шынтақ таянышы
Люгі, электр жетегі бар жəне қашықтан басқарылатын панорамалық төбе  
Жүксалғыш есігінің кілтсіз кіру жəне ашылу биіктігінің жады бар электржетегі  

7 динамигі бар Sony Hi-End акустикалық жүйесі
12 динамигі бар Sony Hi-End акустикалық жүйесі

www.changan-auto.kz
Осы ақпарат таныстыру сипатында беріледі жəне жария оферта болып табылмайды. Қазіргі ұсыныстар бойынша толық ақпарат 

ТОО "Silkway Auto Kazakhstan"
CHANGAN ресми дилерлерінің салондарында қолжетімді. Сайтта көрсетілген бағалар, жиынтықтар мен техникалық 
сипаттамалар, сондай-ақ кепілдік талаптары арнайы хабарламасыз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Тауардың сыртқы 
түрі, оның ішінде түсі фотосуреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Тауар сертификатталған.

2.0Т 2WD 8АТ

2.0Т 4WD 8АТ
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•

••

••

•

•
•

•
••

•

•

•

•

•

18 390 000

19 590 000

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

20 990 000

•

•

•

•

•

Жүргзуші орындығының бас сүйегішіндегі динамик
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